Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
Број: 404-02-00021/2020-12/7
Датум: 20.март 2020. године
Београд

ИЗМЕНЕ
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
у отвореном поступку јавне набавке услуга
израда техничке документације за реконструкцију зграде правосудних органа у
Убу редни број 1/2020
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На основу члана 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.
124/12, 14/15 и 68/15), наручилац мења Конкурсну документацију број: 404-0200021/2020-12/3 од 10. марта 2020. године, како следи:
1. У конкурсној документацији у делу
II КВАЛИТЕТ, ТЕХНИЧКЕ
КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА), НАЧИН, РОК И
МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ тачка 4. Обилазак локације мења
се тако да уместо „Обилазак локације је обавезан“ сада гласи „Обилазак локације
није обавезан“ уз напомену да је ова измена због новонастале ситуације у држави,
с тим што Понуђач евентуалне мањкавости у пројекту нема права да припише
неупознавању са условима на терену.
2.У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу додатни услови Финансијски капацитет под
бројем 8.1 мења се “од извођења грађевинских радова“ тако да сада гласи “од
пројектовања-услуга израде техничке документације“.
3. У конкурсној документацији у делу III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА, у делу додатни услови Технички капацитет под
бројем 10.2 мењају се - “ 15 комада софтвера за израду графичке документације –
Autocad 2008 или новији, или одговарајуће“ -„ 10 комада софтвера за израду синхрон
плана инсталација у 3D (типа Revit или одговарајуће)“, тако да сада гласе “ 6 комада
софтвера за израду графичке документације – Autocad 2008 или новији, или
одговарајуће“ -„ 1 комад софтвера за израду синхрон плана инсталација у 3D (типа
Revit или одговарајуће)
4.У свему осталом Конкурсна документација остаје неизмењена.
5.Ове измене чине саставни део Конкурсне документације и понуђач је дужан да своју
понуду поднесе у складу са њима.

објавити:
- на Порталу јавних набавки
- на интернет страници наручиоца
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